Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink:

„…az Ö nevéért…”

Minden Vasárnap délelőtt 9,45 órakor Istentisztelet.
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
Minden Vasárnap délelőtt 9,45 órakor Istentisztelet.
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a
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gyermekekkel!
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a

„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem,
és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság
ösvényein vezet engem az Ő nevéért.”

Testvéreink, akikért folyamatosan imádkozunk:
Makovei Jánosné, Flórika
Tripon Mihályné, Marika
Pap Jánosné, Mancika
(Sarkad)
Durkó Sándorné, Julika
(Békés)
Nyári István és kedves
felesége Ilonka (Kiszombor)

GYÜLEKEZETI NAP!
Augusztus 20-án, Pénteken délelőtt 10 órai
kezdettel GYÜLEKEZETI
NAPOT tartunk, közös
főzéssel.
Ez alkalommal gyülekezeti dolgainkat is
megbeszéljük.

Magyar Evangéliumi Pünkösdi Világkonferencia
Ez év szeptember 10-11-én
(pénteken-szombaton)
kerül sor az első Magyar Evangéliumi
Pünkösdi Világkonferenciára, amelynek
helyszíne Aradon, a BETÁNIA román
Pünkösdi Gyülekezet imaháza.
A Konferencia programja első nap 8,00-tól
21,30-ig, a második nap 8,00-tól 16,30-ig
tart. Jelentkezési díj 20 lej,
vagy 1.500,- forint,
amit a helyszínen kell fizetni.
Szállás lehetőségek: három csillagos szállókban és panziókban, reggelivel,
50 lej 1 főre, 1 éjszakára.
A helyszínen fizetendő.
Ebédről és vacsoráról a helyszínen, a
konferenciát szervező erdélyi testvérek
gondoskodnak. Ehhez az összejövetelek
alkalmával tartott gyűjtések során lehet
hozzájárulni.

Kilenc dolog, amiért rendszeresen imádkozzunk!
1. A Közösség vezetőiért, és az Országos Presbitérium minden tagjáért.
2. A Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. A gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért .
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért, fiataljainkért és gyermekeinkért.
5. A Torontói (Kanada) „Első Szeretet” Magyar Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztoráért, Németi Zsoltért, kedves feleségéért Izabellért és kisgyerekükért, Sámuelért.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, hogy a kialakult új helyzetben, Pazdernyik
Pál ügyvivő lelkipásztor testvérünk szolgálatával megerősödjön.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.
9. Gulyás István testvérünk teljes felépüléséért.

(Zsoltárok 23, 1-3.)

Mindennapjaink során gyakran találkozunk híradásokkal, jövőbeni
tervekkel, ígéretekkel, amelyek nagyobb lehetőségekkel és könynyebb élettel kecsegtetnek. Ilyenkor az az első kérdésünk: "ki
mondta mindezt?" Igen, mert a név garancia lehet arra, hogy igaz
amit hallottunk, és komolyan lehet venni. A nagy nevek gyakran
megnyugtatóan hatnak.
Én most a legnagyobb névről, — az Úr Jézus Krisztus nevéről —
szeretnék néhány szót ejteni, hiszen az Ige szerint is: „…nem is
adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Ap.Csel. 4, 12/b.)
Vizsgáljuk meg nagyon komolyan, hogy mint Isten gyermekei hogyan állunk e tekintetben. Az Úr a maga igényét így fogalmazta
meg: „ti én bennem, és én ti bennetek.” (János 14, 20/b)
Mi semmit nem tehetünk nélküle, tehát az Ő nevére életünk minden
pillanatában múlhatatlanul szükségünk van, akár szólunk, akár teszünk valamit. Közösségi alkalmaink során is az Ő nevében kell
együtt lennünk, ha azt akarjuk, hogy közöttünk legyen. Ő maga is
hangsúlyozta: ha az Atyától kérünk valamit, tegyük az Ő nevében.
Manapság igazán nincs hiány a Jézus neve emlegetésében, az Ő
nevére való hivatkozásban, csak éppen — az eredménye nem mutatkozik. Az Ő neve ma is épp oly nagy — mint ahogy ezt idézett
igénkben is olvashatjuk —, ma is igaz az, amit tanítványainak mondott: „…Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Máté
28, 18/b.). Ő nem változott! Ma is az az igénye, hogy bennünk lakozzon, tehát a magunk életében kell keresnünk annak okát, hogy az Ő
csodálatos és hatalmas neve miért nem működik úgy, ahogy Isten
Igéje biztosít bennünket felőle. Vajon rendben van-e minden a személyes, gyülekezeti és közösségi életünkben, hogy Ő ott lakhasson,
hogy jogosan használjuk az Ő nevét.
Ha belefáradtál már a sok „eredménytelenségbe”, vagy a hamar
elmúló sikerekbe, vedd a fáradságot, és Isten Lelke és az Ige világosságánál vizsgáld meg az életedet, és sürgősen tedd rendbe.
— Mj—

